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B e T lin, 19 (DNB). - Printr'un dec
U rit al FuehreruJui din 13 lutie 1944, ud

~ jltinistraţia miLitară de până acum dtn 
BeLgia şi Franţa de Nord ş'a înLocuit 

~ti!i ptintr'o administraţie civHă. având în 
. p~/rtLntea sa pe Comisarii Reichului pen
'eeU' tru teritoriile ocupate din Belgia şi r Franţa de Nord. 
la Fuehrerul a numit de Comisar al Rei
~8 • chului pentru. Belgia pe gauleiterul 
lu· Grohe. 

Pri1'& această urnă reglementaTe se 
1U1'Timă postul de comandant te,'itOTial 
mHita1" german in Belgia şi Fra,nţa de 
Nord, Acest comandant mUitar avm in 
sea.mă, pe lângă administrarea terU01'itt
lui său şi atribuţiile comandamentului 
teritoriql militar. Aceste din urmă atri

~ buţii se VOT ex.ercita in viit~ de ('~n: 
ne,' dantuI armateI germane dtn Belflla. ŞI 

Franţa de Nord. ' 
••••••• * ••• a'.· ...... . 
D. ROOSEVELr VA MERGE' LA ROMA 

) STOCK.HO.lAI, 19. tRadl)r,) - liiarele 
lue<teze l:onfi.nnă, din Roma. ştirea <:4 p~e. 

lOIi &ntele ROO8eve1t " .. tace in cl1l"8.rul o \'iztt.il 
DJI. Ia Roma. 
og 
?l'l ~O(;LSl.îBŞEF DE STAT MAJOR 'AL 

A \ilAJllil AU~RICAlliE 
BUCLREŞT.l. 19, S. p. p. transmite: 

0upă. cum ,se află. din ADl6terdam, .agenţia 
!teut-er anun1ă, ei generalul de brigadă 
RUy Ow<ln a 10!;t numit. I!ioubşef de stat ma
IOr al armatei ~riene americane. 

Generalul Owen s'a int.oJ'tt de ualand din 
ra<:iI ieul de 811d. 

PRECIZIA ARMEI "V. 1."· I 
BI'.:RN.\. 19. (Radur.) - Ocupâ.ndu-s( 

de efoclui arllHli n"ui germane ., V. 1." con
tra Angliei. ,iarul eh"cţîao .,Die Tat" lleri!! 
Intril alt('le că. cu t01tte tm~ţ,inerile contrali 
ale prol,agandei britanice şi poate constata 
f~ anna noua germană )(H'eŞfe obiecthele 
f'l! f) precizie uimitoare. 

A .. \IF~RICANII AU CALCULAT DE PE 
ACVM CĂ VOR AVEA 12 MII~IOA..\"E 

D .. ..; ŞO~IERl DUPĂ RĂZBOI 
Am ... tNdam, 19. (Rador.) - Instit·ltul de 

:~I cerăl'i de conj'.tnetura economică din 
~latc;e (Jnite a. publlcat un raport, după 
tare, in urma aee8tui razboi, numfu'ul şo
~~rilor tiin Statele Unite se va ciira apro· 
"imativ lR. 12 milioane A<.:easi-ă comunicare 
a st.âmit Îll Statele uiu~ o impresia peni. 
bilă. 

Z,ifll"\l london€z .,Dally Express" se 0(:,·.1' 

pă şi ci cu cheEtj:'lnea şomajului, admiţând 
faptul penibil, că după intrarea anglo-ame
ricaniJor ia R,)ma numărul şomerilor a 
~re5CUt cu mai m:.:lte mii. P:'et;;a, bedineză 
reprodueâlld aceste constatări subllniaz;ă Lă 
,omâju) c8le, alături de foamete, umbra 
ânglo-americanitor, cari promit popoarelor 
~uropene parad.i.sul, a.O.uc insă de faPt nu
Inai mizerie. 

C,O~Ff~R1SŢ.-\ IX VEDJ<:RK-\ rXl:I 
Non S:OCl.F~'1'ATI A N.\ŢIUNU..QR 
W.\SHI~(il'Q~. 19. (Rlldor.) - l\-ljnis

Ind de ex;erne d, Hnil a declal'at. că pe Ia 
Il\e~putul lumol ,\Ilgu·~t se va ţiJle 16 '" a· 
ahlngron O oonf .. rillţă prf'limimuă pentru 
t'rellN>a nnei org,llizaţ.ii internaţionale e8t'() 

M", chemată de a mer.ne siguranta gen .. , 
talii in l~rionda după r:tlboin. Unhtnt"a ~o
,;etjci ,i N'p~ntantuJ Ohinei nu Iau 
,.. ..... b· ",.t,ă, ~GQf.Tintă. 

1 • . ~ 
j 
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Sosit cu 4Vlonul 
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FtLehrerul a numtt in acest cumanda· 
ment pe geneTa~ul dz dwizie (fn18e. 

ORICE AR FACE COMANDA~I.J<2I'"TELE 
ffiAMICE, FRANCTIRORII \FOR n TRA-

TAŢI CA ŞI PANA ACUMA 

Berlin, 19. (Radar.) - In legătură cu dis. 
poziţiile date de comandamentui fr811cez P\': 
lângă comandament'"ll ~uprem anglo-ameri. 
can pe frontul invaziei, cu referire la adi~ 
vitatca aşa z işil 01' franctirorj cari acţionea-

ză in spatele frontului german, din SU1"5ă 
autorizată la Berlin se declară, că. oricare ar 
fi punctul d~ vedere al ll1amirului, dispor.i
ţiile date de Coroandament-Jl Suprem ~r· 
roan sunt şi rămin în vigoare. Aceste ele. 
mente ale populaţiei civile franceze, cari, 
abuzând de situaţia militară, 1şi satisfac 
pornirile lor criminale, sunt in sensul con· 

I venţiei de la Haga franctirori şi vor fi li
chidaţi şi in viitor după cum a fost cazul şi 
in prezen t. 

lD.erl. ], Trllh s. UL .alt Nr, SIJliS& 

CONT C. E. C. 85.541 

~Ii~ 
T ....... r.I': 
Str. r.ea.. Nr. ~ 

Telefoane: 
O .... ctia • •.• 41-8J 
Administrati. • 41-83 
Itedacţia • • • 14-6Q 
Tipografi. 14-11 

"-rad 
Str. Ee. T eodoroiu 4. tel. 21-91 

CONTACTUL GEBMAN CU ŢARILE lNA 
MICE IN \'t...Ji..nEA pĂcn E UN 

. SL\lPLU ZVON FALS 

Bucureştt, 19. - S. P. P, transmite. 
Ştiri primite din Berlin aIlă. că la Wil~ 
helmstrasse purtatorul de cuvânt al mi~ 
nistrului de externe.., d. von Ribbentrop, 
a declarat în legatură cu f>vonul, după 
care Germanii ar fi luat contact cu 
Uniunea Sovietică şi AnglIa în vederea 
încheerii păcii, că este VOI ba din nou de 
ştiri false care sunt lansate de presa din 
străinătate în mod periodic. 

GUVERNI!L BONOMl VREA SA 
LICHIDEZE FASDISl'IUL 

Atac concentric american la St. Lo 
BUCUREŞTI, 19. S. P. p. transmite: Se 

a.fIă din Roma., că. după. primul său consilia 
ţinut acolo. cabinetul Bonom! a vota.t o lege 
rent.ru lichidarea. organizaţiilor fasciste !)i 
pN"lep.'li rea e<lndu<,.ă.toriJor. . 

Bucu?'eşti, 19. - ·S. P. P. transmite: 
Se afla din B~rlin ca baWllia pentru rui· 
nele oraşului St.Lo a ajun~ la i'am.tul 
culminant. Dupa ill~trucţiunlle lui 
Montgomery trupele generalu1ul Br~t
ley şi-au intensiflcat din nou iureşullor I 
in ultimele 24 ore, neţinând .. "ama de 
pierderile mari sângeroase pa care le-au 
inregistrat. 

Americanii atacă t"ll aşu1 St. Lo con
centric din spre Est, Nord-Est şi Nord
Vest. Câ~tigimd cu lrudj metru cu 
metru, Cu preţul unor jertfe grele, ei 
s'au apropiat de liziera ora~ului. 

La satul Martinvil1e ei &'l trebuit 6ă 

atace de 15 ori inainte da a putea pune 
stăpânire pe el. 

F~tIi membrii faşcişti. ţii comandanţii ' 
(ll'ganizaţijlor parf-idului vor fi judecaţi de 
o Curte Marţială, care are puterea să. proo 
I'IUDj"e pedea.P!5& de moartea.. 

CRIMINALITAŢU LA LONDRA 

T Iti soldatii' ,i civilii japonezi din Saipan 
prtlferat moartea captivităţli americalll 

au 
Amsterdam. 19. (Rador.) - Se anunţi 

d1l1 Londra. că in r~rma acţiunei armei nolli 
g·ermane criminalitatea. la Londra a crescut 
in mod inspă.imântător, jefuitorii locuinţe. 
lor distruse sau părăsite înmulţindu-se pe 
o scară nemaivăz;ută. Autorjt.iţile au orga.. 
nizat anumite forte de apărare contra je. 
fJitorilor, dar nici acestea şi nici măsurile 
de autoa.părare ale populaţiei nu au avut 
Efl'etul dorit. Ziarul "News Chronicle" pu~ 
blicând aceste fapte mai constată, că. nici Q 

măsuri de siguranţi nu va fi indest:llătoa. 
re, dacă acţiunea armei "V. 1" va continua. 

. Bu.cu.reşfi,·'19:··· - S. P. P. trariS"dte; 
După cum se comunica din Tokio, inam
tea ultimului atac care s'a terminat pe 
insula Saipan prin moartea tuturor \1 u
pelor japoneze, precum şi a populaţlei 
civile japoneze, care participă la lupte, 
luptătorii japonezi s'au inclinat in direc
ţia tronului imperial, trimiţând ultimul I 
lor salut. 

Circa 3000 răniţi, incapabili să ia par
te la atac, au murit după obiceiul vechi 

.. Japonez, făcându-şi harakiri, in tfrl'l.P C. 
to\i barbaţii capabili de a lupta, au pus 
mâna pe arme şi suliţe de bambus, ni
vălind asupra inamicului. 
După acest ultim atac din ziua de "1 

Iulie ei s'au retras în munţi, unde până 
la 16 Iulie şi-au găsit cu toţi moartea. 
După cum arată o ştire apărută in pre
să, întreaga populaţie japoneză de pe in
sulă a preferat moartea, în locul cap ti
vităţiL 

Daily Express scrie, că in urma acţiunei 
armei noui germane domneşte la Londra 
impresia ca reţ~aua telfonică. 'a capitalei 
tste un balamue. 

Puternice· contraatacuri gerlTlane 
caracterizează situaţia tuturor fronturilor 

BerLm. 19 (Rador). - Despre frontul 
de RCibarit se cumu.1ică, că marca lupta 
defensiva la Ve",t de Tamopol şi in n~
giunea Lutl:k continuă cu o mverâunare 
neschimbată şi ca sovleticii continuă si; 
arunce man masse blindate şi ţ:ie intan
terie in luptă cu scopul de a realiza cu 
orice pre\ Q S1.l'apun~ere a liniilor ger
mane şi a ocupa ora:rul Lembcrg. Avand 
in vedere presiunea puternică ~xercita
tâ de marile masse al.acătoare, sovieticii 
au reuşit să câştige câţiva km. teren 
apropiindu-se de cursul superior al Bu
gului din Polonia. Deoarece sovieticii 
continua să concentreze mari mase de 
tancuri şi blindate, se prevede o conti
nuare a presiunii inamice. 

ln sectorul central sovieticii au atacat 
de asemenea cu m.ati iOl'ţe blindate şi 
infanterie din Nord-Est spre Sud-Vest, 
câutand :să stnipunga liniile germane pe 
un front larg spre Brest-LiLovsk. Primul 
asalt sovietic a reu~it să pătrundă în po-
4:iţiiie defensive nu prea tari al forţelor 
germane câştigând câţiva km. teren. 
Un contraatac viguros al blindatelor 
germane dat dinspre Nord şi Sud, a 
patruns adânc in flancul atacatorilor, 
astfel că o parte a varfurilor in amice au 
fost izolate de grosul trupelor inamice. 
Infan1,.'ria sovieti~ă a· suferit aici pier
deri foarte sânge roase, 

şunate reuşind să formeze câteva capete Despre luptele de pe frontul invaziei 
de pod pe malul de Vest al râului Nle.. se comunică că puternica presiune exer~ 
men, in .urma însă contraatacurile gel'" citata de inamic timp de 2 săptămâni in 
mane i-au respins la malul de Est. regiunea Caen a spunt în mtensitate. 

Inamicul atacă cu toate mijloacele mote-
Despre luptele din Italia centrală se rizate ce-i stau la di~pozitie. deschizand 

comuruc ... col in regiunea Livorn6 luptele un tir deosebIt de lJltens al artilenei 
se dau pe o c.::t1dura t.ropicală. AllglO-

1 

precum ŞI a bateriilor grele navale, pu
americanii atacă cu forţe mari blindate uand in acelaşI timp in acţiune însemna-
şi înverşunarea luptelor creşte din oră te unitâţi de bombardieri cari atacă po-
in ora. Defensiva germană a împiedecal zi\iiie de aparare germane din regiunea 
toate încercările inamicului de a stră- Caen cu bombe de cel mai mare calibru. 
pW1ge liniile germane şi a câştiga teren In grelele lupte cu caracter schimbă tort 
spre Nord. Un alt centru de gravitate al mai multe localităţi mici din această re-
luptelor este la ambele maluri ale râului giune au trecut deja in repetate rânduri 
Tibru unde forţele britanice au aruncat Jin mână în mână, astfel că deţinerea 
deasemenea mari forţe blindate şi infan- momentană a lor de inamic, nu are nici 
~erie în luptă, iar artileria in amică ţine o importanţă deosebită. Cu toate mijloa
o adevăratâ perdea de foc deasupra li- cele de război aruncate in lupte inamicul 
niiior germane. Inamicul nu a reuşit nu a reuşit să străpungă sistemul de 
nici aici să câştige teren. Al treilea focar apărare germană nici aici nici in sedo. 
al luptelor a fost pe coasta Adriaticei rul american al capului de pod cu toate: 
unde forţele poloneze sprijinite de bUn· că pierderile americanilor trebuie eva-
date britanice au atacat din Ottino spre luate la cel puţin 50 la sută din efectivul. 
Nord şi cu ajutorul artileriei şi aviaţiei, iniţial al unitaţilor. Cele 35 divizii ina-
ei au suferit prierderi foarte grele. După mice cari se află în prezent pe frontul 
lupte violente de mai multe ore, arier- invaziei fac însă pregătiri pentru o ofen-
gărzile germane s'au retras din Ofagno sivă mai mare spre a-şi asigura spaţitlll 
spre Nord, unde grosul forţelor germane amplu necesar pentru o desfăşurare co~· 
stau la 2 km. de această localitate. Din respunzătoare a forţelor, an.1ncând, ap 
nouile poziţii forţele germane au res- a ajunge acest scop, tot disponibil111 În, 
pins toate atacurile inamice. In luptele luptă. Din acest motiv comandam~ntui 
din acest sector au fost distruse 23 tan- suprem german ţine cont de o considera-

I , 

In regiunea Grodno sovieticii au intre
prins de asemenea atacuri foarte inver .. curi inamice. bilă sporire a luptelor: dm No.rrna~ 
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~ Mica pabllcita, ..-lama. ~, -
,~d"".i8t .. atfa te!efOR: 47-8 a 

1 ltIlJLOCL"il VA:."IZARI ŞI CUMPARARI 
l de mobile şi imobile ca,:;e loturi de case t pământuri, moşii, et~. în Timişoara şi jur: 
I A&entura "Balcan" Hrrbei Gh., Timişoara 

1

, 1.. Str. Hlgen de Savoya Nr. 16, colţ pe 
Str. E.Ungureanu. Inreg. Of. Cam. Nr. 
601/11044/1941. 
~. Tdefon Nr. 84-50. .' . 2313 
fb 
, Angajă.m ooeţi pentru serviciu de comuno~ 

!n)).r (Boy). Agentura "Balcan", Reroci Gh., 
,Timişoara, Str. Ungureanu. Inrc;g. Of. Corn. 

t'Nl", 001/11044/19H, 2313/& 
: 4 
: Ifotoorolef.a in bună stare, până. la. 125 cm., 
, oautăm pentru cumpărare. Agentura 
I Balcan, Cetate, Str. E"Jgen de Savoya, 16, 
I '1 eolţ cu Str. Ungureanu. Inreg. Of. Cam. 
I ~ Nr. 601/11044/1941. Telefon ;Nr. 34-50. 
\: " 2313jb 

1 
ATEN'fmNEI 

DepDzi (lI de oţel s firmei t, TREI 
. INELE"- S. A. R. pentru oomerţul de 
, oţel Şi maşini, Agenţia Timişoara s'a 

mufat in Elisabetin, Str. Coroa.na de 
OM Nr. 11 l!Ii poate fi găsit la telefon 
8u:b fostul Nr. 28-61. 2315 

, Sos pierdut O geantă cu acte, !n Tu.rnu-Se
rin, pe nume Czarchevici Modest., în tim
pul bombarda.mentului, în ziua de Paşti. 
G~itorul să predea la Fabrica de Con
serve Timişoara. 1517/6870 .. 

Ridi:cătQr de paie Hofherr, apa:rate Pentru' 
incrucire, Elevator, osie de Bntoază, eate 
de vânzare. Mini$ Ştefan, Timişoara m. 
Str, Rădulescu Nr, 3. 1484i6638 

De Womre un cărucior adânc pl.'ntru eopii, 
Str. Martirul Ciordaş 8, uşa 3. 1495/6650 

~ 

, .N~tru ţesă.t~r (homespun) primeŞte an~ 
gajamnet in provincie! Si prezintă DU, 

mai persoane cu referinţe bune. Adresa: 
•• Crişa,na". Piaţa. Unirii 2, 1498/6853 

' .. nE e bJ&IDJMUUZ44hZ& a 

Df; VAHlAR~: OCAZIONAL 
'1. G,,,'[TPl& (oompleet) de 36 eolI, 
marea "TOPAN", Preţul J&I: 1,5g,t.09' 
l. PU&lFICATOR de lucernă .<coll1pl.) 

Preţal lei: set.et' 
1. LOCOMOBIL de .ro P!f. 

Pretat JeI: 1, .... "' 
1. STABU.A dela Moara fi euaallJ 
,.BABCOC""-WILCOCX" 5{) m patrati 
mpra!aţa de incălzil"fl împreună OU 1hJ* 

fuI 20 III Ill~. din tablă de fier. 
Pretul Iei: %,5Of.tof 

Spre jnfOl"mat'e oomunkim: toate ma. 
,inUl sunt 1R perleeti bunăstare. 
Ofertele sub "Excepţional 9i ocuiooal" 
re. admini!'ltraţî& &iaruhti, Uetlţlm.,im 
el nrlmai ofertele absolut aMioa.se VOZ15 

in. lJt i!OMideTs:re. P. 164. 
... c&"&'ay an __ 
TiPografia ,.Gumozif!~ din Palatul Cioban 

ca'ltă o puitoare. 1499/6854 
b 

l Căutăm bucătăreasă.. Adresa la ziar, gr. 

\'i:>WKN C .. 1SA DE &APORT 

Ia Iosefin cu pretul de Lei i,Mlt.OOO. 
Ca.n are II.pli, cllmllizare, trotuar utai
~t. lumina electrică fÎ radio CU .urte 
pavatâ, grădină, ~i intreaga casă are 
IUbterană.. ~a fi aheolut tare ,i 1 Mi
nut d('la tramvai Oferte .og liIub"Pl'j
ma Investiţie" la. Adminislra,ţia ziaru. 
lui. p.1640 

Aleotiuae! Refugia" ! 

ARSEt~lr: 
Cunoscutul restaur8tor dela .. Modern- din Chişi4 

nău şi "Rex-Neptun" dela Odesa, şi-a reînceput 
activitatea la Tlmişoarl-Fabrică, Str. 3 August Nr. 21 

RESTAURANTUL "C O R O N I N 1" ., 1_ 

vis-a-vis de biseric. romano catoJieă, tramvaiele 1. 2. 3 
2314 şi 6. - Buoî.tărie românească. ~ Buffet bine asortat 

O. A. M. lIA.NUFACTUR\ DE TUTUN, TIMIŞOARA., 

PUBLICAŢIUNE "-

Se a.duce la t'J'Jnoştinţa celor intere3'6 ţi, că Manufactura de Tutun C. A. ":.f. din 
Timişoara, cauti spre cumpărare imediată un grup electrogen de 70-80 HP. 

Oferte eu descrierea am.ănunţită se vor inainta. Man~lfacturei de Tutun C. A. M. 
Timişoara, Str. Bolintineanu Nr, 1. 

Se pot oferi. şi separat motorul sau g eneratorul. 
2380 • 

" .... _, '1Ii-."..,1" ••• _ 

Nervozitatea iscată de pe urma alar .. 
melor aeriene, vă va~ dispare, bând 

I 

(Borviz lipova) 

Apă minerală naturală 

care se găseşte la comerciantii de 
colonia!e şi la, toate farmaciile şi 

drogueriHe sau la 

GH.EURCAN& CO~iP.S.l.N.C. 
""WRi7iN'i7~~~~~~ 

Inreg. Of. Reg. Corn. Nr. 42-1941 

TIM!ŞOARl, Bdul ReI. rA3ria 10. • Telef'l 25-53 

Aprovizionaţl~vă din timp! 

De vA-mare SâU de Inchiriat xagllZÎJlulj de 
eo1oniale, Delicatest Bodegi, alimente, 
Restaurante şi Brutărie, în toate cartie
tele ol"i\Ş"11ui. Agentura Eugen Fiala, Ce· 
tate, Str. Lonovici Nr. 8. Inreg, Of. Reg. 

Parlneri români se caută o pereche de !Ioţi 
eu p'd~iaport gata. 1., Str. Lonovici 8, 
apllrt. 15. 1506/6861 

Com. 142/11740/1943. 

1 ;Iof.ocic1em. .,ILO", p'Jţin uzată, de vânzare. 
Centrala, Land, S. k R., Bul. Reg~le 
Mihai Nr, 2. Inreg. 34/931 Fi. soc. 

1504/6859 

Oc~Jl\rf de 8udaJ (pentru apărarea ochilor 
la treerat) au sosit. Vinza,rea n'lrnai la 
comeroianţi. Florea, 'l'imişoara, V., Str. 
Aprodul Movilă 12. Golonia BlaIŞcovici. 
Telefon: 17.59, 1505/6860 

CUiUl1ii.r.1m cii.rţ.j \"ochi, romane, cărţi medio 
,cale, c-himice, tehnice, etc., la Biblioteca 

de impruffi"'.lt Arta Frumoasă, Bul. Carol 
Nr. 8, 'Via~a"vis de Se. Maria, Telefon 
35-27. 15W/&863 

4 

lUaşins de serj!' .,Mercedes", portable, d~ 
vânzare. Arta Frumcasă, Bul. Carol 8. 
Telefon 35·27, 1510/6863 

Vând co-.or persian, broşă de aur şi ob;ecte 
frumoase, porţelane. Str. 3 Au~pst 7, ap. 
4, între 8-10 şi 2-5. 1515/6868 

Ca1endar 
,JOI, 20 flJLIE 

ortodox: Proorocul Ilie; sărb, rti. 
Ca.tolic: ilie. 

F~rmacij de servidu 
\ JOI, 20 IULIE 

Circ. I.: Miserioordianii, Str. Sf. Ion; 
Circ. II.: Jahner, Str. Ştefan cel Mare 3' 
Circ. III-IV.: Urau, Piaţa Dragalina, cell 
eu Brătianu. 

j, 

Fra ulia: "Pa.najet'Jl"'; Mehall : .. Cb!~ L 
reanu"; Freidor(: "V. Eremici". ACeat4 trei O 
tu Mrvioiu permaneat. ' d 

Procuror de s~rvidu 
• 

'" ., 
tI 

JOI, 20 IULIE , ~1 
DI. proouror: Osta-fi, telef. 10-36. .: ~ 

.... ~ ............ .m ..... tM.I~....... ~ 

Şofer tânăr se caută pentru imediat. Adre, ' 
sa la ziar. 1,1507/686~ L 

'~ Bucălă.reasă t.iinăra se cauta imediat pen: 
tru Buziaş, Adresa la ziar. 1"508/6S~~ 'li 

.~ 
Caut menic de origină etnică român pentrv il 

Parfumerie. Tot acolo cumpăr bicicleU al 
in stare bună, fără cauciuC'Jri. Parfu1Jle. CI 

'1 ria A. Szekeres, Bul. Carol Nr. 6." . 
> 1511/68fA p, 

Caut ucenic cu aalar dia familîa bună.. Foto ~A 
Leonardo, Bul. Carol 16. 1512/6800 J2l 

De ~~~ pământ arabil, 5 ju~here; 'k.!n. j~ 
din Tim1şoara, 1,000.000; 8 y.tgh. 3 km, j!ă 
de Timişoara, 3,000.000; 10 jugh. 4 km. ' 
~ Timişoara 2,500.000 i 14 jugh. 3 km. ' 
de T~m~şoara: 2,200.000; 26 jugh. 20 lan. ~ş(" 
de TimIşoara, 3 km. dela gara, 2,800.000; , 
36 jugh. cu edificii foarte fr'Jmoase, ilO . Ii; 
km. de Timişoara 7 lan. dela gara, 7 
3,800.000; 40 jugh. cU edificii, 50 km, j2~ 
de Tim~ara, 6,000,000, Agentura Eugee Ipr 

'.. Fi aIa, Str Lonavici 8, apart. 6, Oetata. l!\1 

Inreg. Ca.~. Com. 142/1170/943. oi 
---...-------------- '\'& 
S'a pierdut carnet şi permisie C. F. R. Nl'. ',fj, 

8570S,pe numele Hentea Traian, 4 mii de· 124, 
lei ,i două ordine de mobilimre Pe lucru, re, 
Gă8itor'.ll să depună la Biroul de Mişcare pr; 
Timişoara Domniţa ;Elena. Banl să·i re.. să 
ţină.. ' 1513/6865 :I1j 

4 
!III 

Se caută pompieri de m.ererie, de preferat tOl 

foşti pompieri voluntari şi scutiţi de ser· Ct 
viciul militar, Prezentarea zilnic dela 
orele 14--18 la indUStria de Piele a A., ro 
Timişoara II. Spl. Morarilor Nr. 7. ~ 

, , 1~14i6861 

~ • La Cooperativa .,Nisipul" din Ghiroda egj:e 
liber postul de gestionar la băcă.nie şi 
cârciumă. Reflectanţii serioşi cu garan· >b 
ţie morală. şi matetială să--şi dePună ofer· 
tele la Preşed, Cooperativei în Giroda, ~ 
rmde pot primi inforw.aţiile necesare, Ct 

1516/6869 

1 '1-CNATIE 
l Trm~I. Str-~(l1 5. Te-J. t S(·Ti 

}nr:Of. Reg. oom. Nil.33Q[10.ft3/411545 ..... , ...... -..... 4.... _ __&_~A' =;weaa ' .... 2 ., 

.llliili~H! ~. v~' ,~,~ ~ .1 t.~ L fli~f;:[~ iH!W~mtiIJ I n :l L IA )\ IHiHillHWl' Jjll~IIIHI A POL L (J Ilii\HW! 1!IWlHllllil!ll! ~ O N S O IHlHlilHllllli: >~HlHlIlHlHltllllW " it (~llllliilllHOO\!I 
O casulca ob 1 Ş1tulta cu certuri I}l Avia-F'lm prezintă: .1. Z 1 I Azi premieră ' 
neinţc!egeri dllce la fntimplări Jllles Bel"'ry. JosseHne Gaei 1 . . ~ 

ntR~tcptatt., m ~l mai Inn ~i~m de aUnosferă M A 1\1 A Să-mi cânţi eXCtpţlOnala! 

f · . t'" pohţtstă . I O J • tf emt.3 nc:n E:ieaSa eu Franciska Kinl, Hermann. ţigane mu venit ue pe mare 
o c0'1li:dic c»ct'pţj0naIăl Misterul ca.erei 13 Datzig Elfriede Datzig, Winw. I . 
H1~U Fj~!{Ii:;"·:Zl-~lA,ER ' Markus Jurnal O. N. C 120 Un film nou italian cu un SSUblCCt 

= [ \::;;; ~ -: '-f,""'~", Bepr. : S. I şi 1 Belpr. : J, '5 ,i 1 ~ Itepcez~ntaţiile ~ 3:5, 7, 9. nou. Prima dată la Timi.ioara. 
f'~''':''1! ;;:1,111')' t ';1 '1:Hl,ăt~tl Sf!' 1't.tld In preziuA bilillL, la e8~ri@l "~:a orelfl 10--12 fii 16--19 ..... U1tillla repl', inct!pe Lx la orej~ D. Reprezl'lltaţiile .Ii1nÎe S, ~ ,11 

~'irtW""""').tl eL "'(""'Si~ ."-1 F ="'-~A'F --~;.... ns Ei 73 ~ , .....;1. ... .. ~ 

• 
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1 Vinm, !1 lnl'le lM4 .. It. t;t,·~ h~. 3 
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~ Z ·1 la (~c3 I ( 
i .~iW'Wr~".._ ,,-"'*ifi D 'E T O Il T E 5 I PEI~TRU TOT i 

- REHACŢIOl'\ALE. Mâine, Joi 20 h. 
Iie fiind Si. Ilie. sărbătoare religioasă nu· 
!I1i.ru1 viitor al zia~ului "Dacia" va ~pare 
Qumai Vineri la orele obişn~lite. 

- SE DiSl'RiIU;t: ZAHAR PENTRU 
;OOSSER\'l; DE lRl.iCTE. Pe bon~ll de za
~ă.r )ir. 7 se va distribui la Timişoara un 
lupliment de 1 kg. dr zahăr pentru conser. 

lre de fructe. Comucianţii sunt invita~i 
. si·!}i ridice autorî;,;aţ,ae. Dccru[arca bonu

l:,; . ti1?r Nr. 4-5--6 se va face pâ.nă la 23 

Gli Julte. 
- ORG.'lNIZAŢll\ f,Dl\RliL OSTAŞU. 

1 .. LUI" CAli1'Ă Pt:f\SO:\'AL DI!; SERHCIU. 
rei Organizaţia "Daru! O!itaIJlllui" de sub con· 

. ducerea dnei Eliza General Oragalina, face 
~11 călduros apel către acei care caută pos
:uri de personal de gervici~lj ca să se adrc
!ele biroului militar al Spitalului Z. 1. 51S 

'lin str. Brătianu (cl[:direa Notre Dame) 
. :are este sub ingrijirea acestei organiUlţii, 

• m.e pot fi angajati în condiţiuni optime. 

'e. ' _ PREŞEDiNTEJ,E ACTR.ULUI LA 
5~ LtlGOJ. D. profesor Vintilll. Eeonomu-Col
.. luI, preşedintele Asociaţiei Cult-uale a Ti
n· 'ltretului Ramin a vizilat ?jiele acestea 
)~ 

mdeţul S'everin luind contact cu conducă· 
~u •. ~ii locali ai A. C. T. R. Cu aceastA ocazie 
~ă au fost vizitate aşezămintele de seamă ale 
e. Cr&Ş"JIUi Lugoj. 

)4 - CONVOCAREA FORlIATIILOR A. 
1'. DIN IO~}';:FL'\'". Toale formatiunile de 

~ ~A, p. din Circ. IV. se vor prezenta Vineri, 
Iii m l"'llie, orele 18.50, in curtea comisariatu
-jlui din Timişoara IV., Str. Iancu Văcărescu, 
~ pentru a primi noui instrucţiuni. Orice lip. 
1, 'jă va fi sancţionată. ' 
1. 
1, - EXA .. 'UI~NlilLE DE AnSOL\'1RE LI\ 
~~CQAL.4. TJ<JIINICA lNDUSTlUALA GR. 
1; t n. TL'IIŞOilUA. Examenele de absol
O,ire pentru gradul 1 începe în 24 Iulie, orele 
~ i (SChiţe, desen, mă~ură.toare Şl devIz). In 
1, 20-28 l"llie examenul practic. In 29 Iulie 
a l[lI'Obă scrisă la limba română, limba ger-
~ lIlană şi calcul tehnic. In aceeaş zi după ma·t 

să. Şi în 30 examenul oral la tehnologie, me· 
• 't'&.1"Jică,. devize şi algebră, trigonometrie, 
~ !Examenc1e de absolvirea liceului Încep tn 
e 24: Iulie, orele 1 (sohiţe, desen, măsurăto&o 
'. re, deviz şi memoriu). In 25-28 examenul 
, : practic. In 29 desen ornamental; după ma.-
• si fi in 30, examenul oral la tehnologie, 

m~ică. şi maşini, electricitate, rezistenta 
I materialelor, devize, or,;. Întreprinderilor şi 

lontabilitale. Candidaţii C"l mai mult de 30 
de zile de absenţă dela practica de vară nu 

'tor fi admişi la examen. 
I ~ •••••• "" •• _,,~ •.••• -._. 

'Poşta refugiaţilor ___ _M .~ 

FRT. MASLO'SIiY ILIE. Centrul ! In· 
, strueţie, comp. A. S. R. Feratic, Caraş, 

• • Ai 

D.UURI PE1I.'TRU SPITALUL 
"NOTRE DAl\IE". Filiala "Darll Ostaşu
lui" din comuna Hitiaş, jud. Timiş.Torop. 
taI, a donat spitalului Z; 1. 518 următoarele 
daruri: 6 kgr. tmtură, 141 kgr. făină şi 126 
ouă. Aceste d,aruri a"l fost predate de dna 
Maria Pirte& preşedinta. filialei şi Ana To· 
ma secretară. 

- AmIINISTRA'JIILE FL"'fANCIARE 
\.'OR INCA.lSA OBLIGATORIU DEIHTE
LOR CNR. Ministerul finanţelor a dat Ull 

ordin circular către toate administraţiile 
fmandare punându~le in vedere că sunt 
obligate de a lua măsul'i pentru incasarea 
debitelor C. N. R. din chirij şi amenzi din 
anii 1942-44, date spre executare organe· 
lor fiscale, dozoareee C. N. R.-nl nu este In 
Stare de a realiza. prevederile sale bugetare. 

- AlUENZII GRELE PENTRU ACEIA, 1 
CARI NU Dl~n:UG ClfSCUTA. Prefectu • 
ra judeţulUi Ti~Torontal a făcut cunos.. 
cnt tuturor deţinătorilor de ttremlri ,i cul
tlvalorilor de pământ, că dacă nu reapeci.ă 
Întocmai dispozjţiunile date cu. privire la 
dilltrugere.a euscutei, vor fi pE.depsiţi cu 
arncnt.i intre 250 ,i 10.000 lei, iar primarii 
lJi administratorii agrcoli eomunalj care se 
vor abate acestei dispoziţiuni vor fi amen
daţi cu 2-20.000 lei iar in caz; de recidivă • cu 4-40.000 lei. 

III wx 'f. ---~-
- S'A GĂSIT O PlJ1tlGA CU SASE I - NOIJL SEDIU AL OOllITETULUi 

CJIEI. La Comisariatul de Poliţie din Ce~ ~AL_ ~~, PATfl:01'!.~J~ In, urm.a di.spe:, 
tate s'a depus o pungă de piele cU 6 chei • ăr1l 8el"Vlc1rlor Prhna.l'lel, blrounle COlll1-

. . . . . .. tet-~lui :Municipal d. Patronaj au fost in. 
diferIte. Propnelarll legal poate s o ndlce tal t • P ul R 1 • ,. d' (:!" s u"" m arc oze or In c.a lrea .".:oa. 
acolo. le,; 6t. Cl7Ilstrucţii. 

- DISPERSAREA MARFl.TRILOR - U)OURILE RĂMASE Lm.t~RE DU. 
TREBUE SA li'lE ANUNŢATĂ ŞI CA· J".l L"\~AMAN'JARl SE VOR SADI (m 
MEREI DE COMERT. Camera de Co- I.fOl#U,\lE. Toţ; agricultorli şi cultjvatori' 
merţ şi de Industrie din Timll}Oara. adu' de pimbt Sl'et s.fătuih 0& pe locurhe ră . 
ee la cunoştinţa întreprinJenlor cari îş.i masa libere după. I'n8Unâ.nţă.ri 5au prin re 
dispersează o parte din mărfurile, că ur 4 _nări şi care pot fi fol05;te ca griidini d4 
mează. să depună. şi la a,ceuBt.ă. Cameră zarzavat:!ll. fie imeQlat lnsămânate 0'1: 

un jnventar în 3 exemphtre asupra măr varză de toamna din raaad, ridiehi d~ var! 
furilor ce evacuează arătând localitatea, şi de toa12IJlă, spana.c, pra.z din răsad, pe. 
cantitatea, valoarea fiecărei mării pre- peni, ca.:stIaveţt /"Ii pabăge1c roşii pentru 
cum şi valoarea totală a. mufurilor dis- mur:ituri. riovlecd, maziUe fI fasole pentr'J 
persate. Un exemplar din acel inventar, păstăi ce .!le POt Intrebumţa la eonserv~. 
vizat se va restitui firmei intere.sate, Penf''"U prOC'&larea seminţelor n eocesa re, 
care trebue să'l afişeze la loc vinbll la a.gricu!torh se vor &dTC~a. Camerelor Agri. 
sediul intreprinderii cu a.rătarea loct;lui col~ cari tl.U dlSPOloiţJuni pretis~ in acest 
unde se află depozitate mărfurile. Mă:- scop.'_ ".,.:!1> ... ,~.":,-,,,._ .. _", <-

furile nu pot fi comercializate direot]a 
sediul de dispersa re deeât d3{'ă mtre 
prinderea îşi va infiinţa in prealabil !n 
acest loc o sucursală pe baza unei a.~O. 
bări obţinută potrivit Legii. Prin 8.c.elltf 
dispersări nu poate stânjeni ~tivitatea 
normală a intreprinderii, .-are trebuie 
să-şi păstreze la sediul sau mărfurIle 
necesare bunului m~!rl'. 

~ Cinema Corso: Să-mi tânli t~DHne ~ 

F,larmonica .. Moldova" Iaşi stabmt~ 
,in comuna 6iJţ;et Judeţul Severin, aduce 
la cunoştinţa celor interesaţi că anga.
jează imtrumentişti la Wate grupele d~ 
irultrumente. Ango jarea se face in urma 
unui ezamen ce se ţme La data prezen, 
ULm la lediU! actual, ia~ cel admis întră 
hnedlat în funcţiune. 

Director, 
RADU CONSTANTINESCU -.•.. , .............. . 

EDUARD KARNER S •• 4.. TOllŞO,UA 

Bilant incheiat la 31 DeCemwie 1943. 
Activ: Cassa Lei 542.571. - Efecte Lei 

;:;51.750. - Mărfuri Lei 23,&>6.461. - D(t. 
bitol"i Lei 4,124:.380. -- Imobjle Lei 1. -
Mobilier şi in.s.talaţiuni l.ej, 1. - Total Lei 
28,875.164. 

Ci -- - 7W'f5F_*44Ai1l U 6 7.' -. } . " s #tfL~~ . ... . ' 

t·~ 
J. :~ "~t~" 

Pasiv: Capital social Lei 10,000.000. -
Crcditori Lei 16,140.575. - Fond de rel:. 
pentru creanţe dubioase Lei 164.g75. -
Benei1ciul reporl.at din anut 1942 Lei 
101.072. - Beneficiu] net 1n anul 1913 Lei 
~,468.542. - Total Lei 28,8715.164. - Con· 

. F>iliul de administraţie. 
Verificat ,i găsit oonform cu regiBtrBll'I C 

Comitetul de cen.ori. 2386 

Ochelari după prescripUa 
medicală. ochel.ri de soare 

A.rt.icole fotogra.flee, In~te 
ehlntrgil'ele. .rtiCO«. parfwnert& 

CENTRALA-OPTICĂ -SIHION BURA & (Jo. 

TimlŞllV& I. Regele Mihai Nl'. , , ; 

Reg. Cam. 67/1211/1941.' 23M 
:og pe cei ce ştiu de soţ.ia mea, Mariuţ.a 
lI&sl o s.ky, din comuna. Buda.Mahala, jud. ~ 
~mărlţi ei-mi comunice pe adresa de mai * ii y 

PROVINCIALI! lUS. 

FAl\fU.IA CONDUCTOR SILVIC. NICU 
, 1 A-GT .. AIA BRĂTEA,"~Ut evacuaţj din 
. ~r6Si\l Bucovina la Sânnicolaul-Ma,re, Str. 
'3oria 'Nr. 8, jud. Timiş-Torontal, roagă Pc 
'umnatul lor, pretor Nicanor şi Veronica 
\ 'ava, evacuaţi din Târgu!-Nistrul-.li, Buco
,:ina, să le comunice adresa lor. 

{ 

RIU.'\ CIUROTARU refugiată din Ro-, , 
unaţi Basarabia la Anina, jud. CBUŞ, 

: :antonu Nr. 2, eautâ pe Teodor Herghele· 
'iu, refugiat din Dorolloi a-l sotia Paraschi. 
:' $i Titt-l !;Il ~e Aglaia Herghelegiu pen' 
:~onară refugiati din Iaşi. Cine ştie d~sprt' 
!~ este rugat a comunictL la adresa de mBi 
lJJ8. 

Doctor 
Zaharia Dumitrescu - e' 

medic Ipecialist 
~t.n.ric. - 'le.ito-uioar. - .uml 

, Boli interre. 
COlBUit 2-5 p. m. 

Timh;oara 1. 
Bulevardul Re~in" Mf'ria Nr. 23 

(lânCă Prefeclura Judt:oţului) 
2385 

'- IZ 

;; 6eeletl' Înroţmdt~Pu6tiCi ecfuolit;S'ti 
de ultil"n~ oră at';-t in domen!ul eveni
mentelor răţboi~l~ şi ci.\ po~iticei.~ cO,t 
,; in ~ce'o ~I, p:o~1.emelor de arta. de 
cultvr'ă'~i de ?tiint~:~pare: cu n~n;eroa.s~ 
ţ.>agini di~tradive •. i~ (;t/VInte~şl Imogln~. 
de dO'J;' ori pl': luna. Pr!"tul 25 ler. 

tle vÎ!nltlre ~, toate librăriile UlII <:Mofcllrfl" d •• ltiOJ'e sau le 
Cartel .. c""S"usc" <: •. ", R, GU(;lIt.,h. 

Cinema ARD Timişoara, Piata Traian Telefon 49·94 
Atentiuee! . .Prou ..... ul .. Uta.l 

o comedie delfcioasă. 10 geniul fi melor (Ne am in .. 
tâlnit în miez de noapte şi Un băiat iubeşte o fată 1 

S' AU INT ÂLNIT ŞI S,' AU IUBIT 
eu Vh1 Pioi, Leonardo Cortes6, Arman~o Falconi. - Biletele 
se pot cumpăra inaintf', biletele gratulte nu sunt valabIle. 

.~AZili: OfJ2UL VENIT DE PE MARmEC=ID 
..... ,..,.:; .. 

Venind la 
Timişoara. desclndetl le 

HOTELUL DE lUX 

"1 VOY" 
&3 

_ ....... 
Bdul Regele Mihai I No.' 1 

Confort modern. Serviciu 
prompt şi conştiincios 

Telefo" ~ 38-40 

"III"T 

Inreg. Of. }ţer. Nr. 2!}/1937. 2.")"\4 
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Lessay, St.- Lo • 
ŞI Caen jalonează frontul 

• • • InvaZlel 
la- ItllUa aliatii ata(!ft fortnieaţiile df'la Liver.o ,1 A.c •••• Cele diatAI

rezaltate obţi_ate eu 'erpii. coolln •• de om. 

-- + d 

Dela ~al'tieruL general al Fuchrurului, 
EnaLtuL comandament aL JorţeLar ,/l'llna.te 
permane comunicâ: 

in Normandia, in spaţiul deLa sud-vest 
de Caen Şi sud-est de St. Lo, bătiiLia de 
aparare a luat propo7-ţ,ii foarte m{ui, du
pă ce de ambele părţi au fost aruncate 
in lupte fOl'ţe proaspete. La sud-vest de 
~aen, toate atacurile. inamice de pro
porţii mari au fost oprite . • '1colo, unde 
inamicul a reuşit, în mod t'Teci1tor, să 
!)('!trtmd<.l in limite noustre, et a fost res
pins prin contraaLaCUTt imediate, 

In spaţiu! deLa St. Lo, încercările de 
ft1'dpungere ale ina'll1,tcuLu!, sprijinite 
de un puternic fQC de artiLerie, au fost 
~eosdtit de violente. Acolo, inamicuL a 
reuşit abia, după. pieÎderC g7'ele să rel!
pi11gă liniile noastr-e până. la marg~nea 
nordică a oraşului. 

1n spaţiul j rancez au fost omorâţi in 
Lupee, ciilt nou, 167 terori~ti <ili bandiţi. 

'::;cufundările vaselor mamice anun~ 
t-ate prin comunicatuL de nizboiu, ger
man, prin noui miJLoace de Ltlptă, se da
toreşîe punerii in lupta, a unor torpile, 
cun SUltt condu:oe de un om pană La ma
mle. 

l"ocul de represalii impotriva Londrei 
continuă. 

Şi in Italia, luptele au crescut tot mai 
mult in tJiolenţa in centrele de greutate 
de pană acum, Mai cu seamă la sud-est 
de Lit:o,-no, La nord şi nord-vest de Vol
terra, în spaţiul de ambel.e părţi de A
ţezzo şi La sttd de Arcona, mamicul a dat 
n.umeroase atacuri, in care a putut reali
Za. numai câştiguri de teren joa1'te 1'e
duse, 

111 sectorul sudic al frontului răsări
&:.elIn, bolşevicii au atacat pe mai departe 

'Ir1L lorfe puternice la. est de Bugul sape
"Uly, Prin contraatacw'i, diviziile noa-

, stre au zdrobit toate incercările de stra
pungcre ale sovieticilor. 

In sectorul central al frontului ră$ări
tMn, trupele germane au 1'espins pe: bol
şevicii, caJ~i au trecut, in mai multe 
puncte, -pe malul t'cstic a~ raului Nie 
men. La ?,-'est de Villla, in regiunea lacu
bt01' dela sud de Dunaburg şi la nm'd de 

8Q •• re,U 19 (Rad.r). Centaallam •• t.' II. ('Ape_ •• '. 
al Ar.atei Re_Arte t!OK.l •• ' •• c. zlaa de 18 IaU •• Ia 
~astrlll i.ferior. In Ba.ar."). de _ijlee ,i p. Ire.ta. 
Melcl ... ,,1 alm e tle •• eDtt de sem •• lat. 

D. Liddel Hart îşi arată decepţia 
legătură cu luptele dela Caen 

. Stockholm, 19 (Rador). - Cunoscutul 
critic militar britanic d. Tiddel Hart 
scrie in "Daily Mail" că la inaintarea 
anglO'-al'nericanilor spre Caen a domnit 
impresia că aliatii vor inregistra insfâr
şit un succes. Dar aceste speranţe s'au 
dovedit a fi premature, deoarece s'a 
văzut in urmă că forţPle anglo-america
ne au ocupat din Caen numai o parte a 
oraşului; fortele germane retragându-se 
pe malul de dincolo al raului Orne. 

Aeea5tâ desprinder{' bine calculată a 
scapat armata gennana de pierderi in-

semnate, pastrând in ,acelaşi timp con~ 
rolul asupra canalulUi, cailor ferate 
şi şoselelor cal'Î au pentru intreaga re~ 
giune o importanţă strategică foarte ma~ 
re. Anglo-americanii nu se pot folosi de 
cartierele ocupate in Cacn, iar luptele 
date in continuare înse,amnă o adevăra~ 
tA uzură a forţelor con;bative. 

Şi alte ziare critică in t~rmene aspre 
modul~de a duce luptele in Normandia, 
cari pro'loacâ pierderi malj, fâră nici un 
câştig de teren de vreo importanţă: 

v'ase de 
finală 

Japonezii au destule 
pentru victoria 

război 

Tokio, 19 (Rador), _. Noul ministru al 
marinei, amiralul Nomura a declarat ca 
construcţiile de yase de razboi pentru 
flota japoneză pe dur .. ta acestui război 
sunt termin .. te şi că îorţele navale japo-

neze pornesc in iormatiile lor ~ctuale la 
luptă şi spre victori~ Jmal.a. Poporul ja~ 
ponez poate să aibe deplină incredere în 
ibta care cu puteri dublafe va lupta pâ~ 
nă la terminarea războiului. 

Japonia, desm10te zvonul că ar fi dispusi să discute despre pace 
• Tokio, 19 (RadQrJ. - Purtătowl de I cercurile americane din Roma după cari 
cuvânt al min:sterulul de externe dE's~ Japonia ar'fi gata să înceapă sub anumi~ 
mint:e categoric ~tirile răspândite de te condiţii tratative de pace cu inamicuL 

Este iminentă punerea în serviciu 
a uno~ arme germane încă mai teribile 
~ Berlin, 19 . (Ra.d0 1 : - - Din sursă auto
rizată germ.nă se ,- ",',mică, că armata 
germal'Jă se vor p<'~ 'i, -'~;:viciu in scurt 
timp noui mijlo<c'; '~c2 iilptă de o tărie 

la Pierderile • ZtnenCllle 
TOkio, J9_ (Rador.) - Cartierul general 

,iapcmez comullică, că inamiCUl a suferit 
până la r)~upa.rca defini ti,"ă. a. insulei &tipau 
p;cr~rj foarte mari. La ince'putul O!>efa-

ţiunilor de deba rea t"e , un vas de răz.boin de 1 
tlasa 1 ş~ ',ln ct'Ucişelor mare A.U fest dis
truse, alte 2 cruclşetoare au fost jmobili-

extraordi:1ar de mare, o cari vor intrece 
cu mult efectul al'mei' "V 1". Contra ace
stor arme posibilitatilE:' de apărare va fi 
şi mai reduse decât con tra armei "V 1". 

oc!parea insllei Sai-pIn 
z.a te- Zeee tancu.ri a.u fOf'lt distruse in tim. 
pul luptelol' teN"trc.- După. ce ina:nlcul a 

reuşit tOlnşi ~ă det1lrc~ o divizie Întreagă, I 
mica gal'nizoană japon('!ă a luptat până la, 
ultimul om, mărind in mod considerabil 
pi€rderile inamicului. 

SUOOES~ TORPll_EI CONDUSJ!j ~ 
Oll A )IARI.Nl'J1 GER~JA.NE 

Berlini 19. (Rador). - Din sursă auto. 
rizată se declară că noua armă a mari. 
nei germanet torpila condusă de un sin
gur om, a distrus până in prezent 2 au- ' 
Clşetoare, 3 distrugatoare, o fregată şi 1 
vase de transport cu o deplasare totală 
de 46.000 tone, iar alte vase de transpon 
cu un total de 9.000 tone, precum şi va, 
se de razboiu au suferit grele avarti. La 
propunerea marelui amiral Doenitl, 
Fuehrerul a decorat un ofiţer şi un sub
ofiţer al marinei germane cu crucea d. 
cavaler al Crucii de }<~ier pentru faptele 
lor eroice in legatură cu această nou. . 
armă. Cercurile autorizate nu se pro.'" 
nunţă asupra chestiei, dacă această tor. 
pilă condusă de un om este arma secretă 
temută de inamic, sau nu. In tot cazul, 
lasă să se inţeleagă că sunt in pregătire 
şi alte mijloace puternice în serviciul 
marinei. Atât se declară că puterea d. 
lovire a nouei torpile germane este el-
traordinar de mare. ....................... -.. 

l.a IRehf ..... e. pdit'.I. mj 

ST. LO Hili)1 IN IUA...1IiA GERMANĂ 

B('rlin, 19, (Rador) - lJin sursi anton: 
rată se f~:>nHmi(1i. că. po!'tul de radio brita, 

• 

nic a di(u7..al azi dimineaţa ştirea că, o~1tl 
8aint Lo a fO~t ocupat de Rnglo-l'Imericani. ia 
:\cea~a ,tire se de ... !Wmillh> la Berlin. 0rqW jri 
se află lerm in mâ.nă germană.. ~ 

LlIPTJ~ LA LJlORNO ŞI ANCONA 

BERLIN, 19_ (Rador) - Despre luptelf 101 

din Italia centrală. se comunică, ei. gI'e~ OD 

lupte defcn5Î\'e se dau în momentul de fati 1!i1 
la liniile de apărare ale marilor porturi Li; laul 
vorno şi Ancona. Anglo-americanii atad J 
;-e ambe:e coaste in direcţie de Nord e"l -' 
f(lrţe mari biJ:ldate şi de infanterie reu ,ind ~ 1 
să facă câteva pătrundcl'i locale in jurul' 
ciirora gl'CIe lupte swIt in curs. Inami~ul. ~ 
aruncat şi mari masse de artilerie in aoefilf lID 
lupte. Forţele poloneze au incercat in n- dai 
~i'lne8. An~ona o mişcarţ de invăluire 5ţll1 frj 
I'\ord, dar atacul a fost zădărnicit ,i t~, ,. 
pele poloneze au suferit grele pierd.el'i fi 
Meste lupte. Au fost distruse şi nUDlel'~ II( 

tan<:uri. 

I.A I.O~nRA SE eO!\STRUF,gc 
ADAPOSTl"RI ŞI PF.;1\TRU AUTOBU'SI PO 

m:i 
Am8t~rdam. 19. (Rador) - Se atl~ţi Ct 

din Lolldrn că, d~oarere omnibu!'ICle au fO'd . P'i 
('Xplt!lie În dMr-.bi IJUft'Mi de distrngere .r- . fe' 

mri gcnnane "V. 1." publicul s'a abţinut Jko 
Fii. mai rrer,"ent..",.~ omnihust'le. Astfel .. Sio 
("'ctăţtle \ntt're,sat~ rlr.ctf'~ a<'l1m adihl(l....,tm! fq 
l'opeciale nt>alungnl HnH!.,r omnibt1~lOt' --fi j& 
eA.ri un ,~mnihl1S 11ItN'~, !Clan ('.el pup" .-i~. 
torii an ~I)(' dt' .. tul pent"t a se a~llnde 1lM'I : Al 
at.acul .armei noni germani! inr.~, 

Duna, in. spaţiuL de patrundere dela 
Opocfka, precum.şi la sud deOstrow, 
sovieticii atl incercat eri să străpungă 
j'rontul nostru. Xoate atacurile date de 
ei au fost zdrob-ite de rezistenţa nedin-• 
tită a trupelor gt"rmane. Cu această oca
.lie au fost n,~micft('. in sectorul dela nord 
-:le Duna. 62 tu ~lc1tri iuumice. 

.......................... ~ ................ _ ........ _ •• I ............... . 

' ... ~ .... ~~<O- • ........--..... 

POPORl;L CROAT ,'_'- RE!oOP?SGE 
T01'DEAt,SA COi\lL\Il"~d(JL 

Zagreb, 19. (Rador), - Oficiosul epis
{:,~)patului din Zagreb pubiic~i ultima 
predică ţinută de Mitropolitul Croaţiei, 
care a spus intre altele; "Ne plange ini· 
rna cii1~d vedem ora:;;ele di.stru~(: şi sate
le arE;,' aie ţării noastre care Ci devenit 
un adeviirat teah u de luptă .. Nu mai 
găsim cuvinte de doliu in vederea miilor' 
de victime din Dalmatia, cari au fost 0-

morâte de armele de ·bord ale avioane-. 
lor atacatoare. Punem intrebarea la ina
mic dacă apărarea libertătii şi indepen
d~nţd oare este o crimă şi dacă cei ata
catori ~'.11 curajul moral de a vorbi des
pre libertate şi independenţă. De două 
decenii s'au făcut încercări repetate de 
a lntroduce bolşesmul şi comunismul în 
'::waFa, dar pC'~or'",tl croat a respins a

: .. '~S: s;,:\em şi-l \-a combate întotdeaunB;". 

Americanii Înaintează:, cu"aceeaş 
foarte modestă pe' f,'ontul 

BERUX, 1!1. (Ep)- Bilălia din l'\ormA.n
-dia Sti. 1l0(1'C'U sub semnul unei inaintări 

penjbile ~i foarte costisitoare a aliaţilor_ 

dui loc.alitatd Xoyer. in 4'ftr.e n'au putut 
pătrunde djn nou decât după nooi ataeuri 
furioase. . 

n1edie zilnică ,. . ... 
InvaZlel 
~Iltrlll de grtut.ate al Înaintării M1glMl 

Il fost 1ti 1,unj la I<:St de Si. Lo, de a.mbeN P'I 
pitţi ale ~s.elei dpla Bayeux, ~l&i 1P1'l' 
'-e-.t, pâ~\i la Taute, inamicul a exercitat t , ,la !ieCwrul de Est atacurile britanÎc.e au 

~tigat In intensitate dar nil i~ inUnderl', 
IA. D-t de Orne ill sectorul Ca.en. ca şi intre 
SeuHefI şi Orome inamicul pă.<rtre87A l'e7..er· 
va ~ eu tMtă adhjtat~a sa lmternieă de 
artilerie. Intre Ome IIi OdOR dimpotri"ă E'I 
dMfă.şoară O' vit aeti,'it&te de lupt.ă penLII 
l& păstra ea.,tiglll său de t~N'n. obţinut Du
mineea !lpre Sud.'·t!'ot ,i Vest., imlffitriva 
contraa ta eu rilor german~. 

Ma~ !iopr( Nord-Vest, inami<,ul re inainta 
dda. Tes<;eI-Bret-te,-iII~_ a (OII! oprit la 
'ootks ~i r~"'J!in5 ru pierderi y.ngerl)"~, 

. puternică. presiune Ile şo.. .. eaua St. LoD- 'la 
Fel'iers, .LI R obţinut la Sud de Cha.mpş tit ! ti 
Rosq~ câte-\R miej pătrunderi eari au f(l!l f!t 

UGta 112, a.tât de mult di ... putatli, eo-tc 
~llm situată. intre r.ele două linii de luptă. 
F.IoigtJay !it iltli din nou in m31.1i ~rmană. 
Ji'ormaţlile inami('(l ~Ttinse la Bougy 5e 

luptă. ".eo}o int.r'o situaţie critirA.. . 
IA Nord de riul Odoo, britanicjj IlU pier-

In l11tN"~ 7..onl dintre Orn~ 'i Fet.lle!! 
;;,u loc rapi<k altemilri de atacuri şi cont.ta. 
;tiacuri. 

In ~{'.Ct;)ml de V~t al~' frontului, unde 
h'Ftelt au loc de mai mult" timp in MarA 
l:>ii.tă.ij tunur-i1<J.r fI(I~i alia.te, at8l\ul e5te 
~uj;ţinut ·Je artil(l"ia fxtrswrdÎllar de nume~ 
r or:.să a a.rmRl.ei 1. aUN.'ri<oRnc. Nml1sÎ prÎn 
arll1l<,.are;\ În lurttă • onui 1Irja~ mat~ial dt 
1'11,1:bo! au I'ed~it trupele gent:raJnlni Bradl~ 
si p-;ttrundă prin lupte gre It in cartierele 
IY.ărgina'lI deh.3t. 1.0. 

;'t'i.voritc. La "~t de râul Taute, aripa for· dl 
V'lor inamioo atacind loc.alitaf,(>a Perie", I l' 
rămas mult În unnă. tll 

-' 
Dimpt)trh>ă pe Briil11 ertrtmi de Ve". I m 

În(,l"put aflu'lIl ,"rect am~ri('sn e..ontra loca' 
Jit.ăOi JAl,;.o;ay şi a IJOziţiilor germane dje te-
giune. 

In g!'lleral c:Aştig-nri1;o. dr t.erfOn l'MUzat' 
de armata l-a.amerieRnă riUlân în esdrtl' 
obişnuite M'ffiia. zilnkă foprl-t> mooMti a 
maintil.l'ii aml',dcane de pâllii acuma lI'a 
fost depil'iit 'lidtmde. 

O 
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